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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Guna mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, sehingga 

diperlukannya kajian atas penelitian−penelitian terdahulu yang relevan 

terhadap topik penelitian ini. Telaah pustaka ini dilakukan peneliti ditujukan 

agar mengetahui seberapa banyak penelitian yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini dengan penelitian−penelitian sebelumnya. Sumber−sumber yang 

ada kaitannya dengan judul penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Feri Irawan meneliti Peran Filantropi Zakat dalam Pengentasan 

Kemiskinan di Indonesia yang mendiskripsikan bagaimana 

kontribusi filantropi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan 

yang ada di Indonesia. Pada penelitian dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data meggunakan 

observasi non partisipasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan filantropi zakat terhadap keluarga miskin baik yang 

berupa karitas maupun pemberdayaan, serta peningkatan 

kesejahteraan umat di Indonesia dikarenakan adanya kontribusi 

penyediaan sumber−sumber produksi.1 

2. Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam 

Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di 

                                                           
1Feri Irawan, “Peran Filantropi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, Al-

Munawwarah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 1, Tahun MMXIII (Maret 2018). 
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Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo) oleh Sumadi 

mengatakan bahwa Filantropi Islam memiliki peran penting dalam 

perekonomian. Indonesia memiliki potensi ZIS besar dengan 

populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi 

untuk ZIS besar. Hasil dari penelitiannya yang menggunakan 

pendekatan fenomenologis kualitatif, bahwa potensi amal nasional 

mencapai 19,3 triliun. Sementara Hafidhuddin (2010), mengatakan 

bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 80 triliun per tahun 

(potensi ini, sebelum akuntansi untuk dana infaq dan shadaqah 

belum dimanfaatkan dalam masyarakat sebagai sumber dana 

adalah infaq sadaqah sukarela. Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh 

Sukoharjo Kabupaten 1.6 M tahun rata−rata 30% dalam bentuk 

zakat profesi didominasi oleh pegawai negeri sipil dan persentase 

individu masih perlu ditingkatkan dan 70% masih infaq shodaqoh.2 

3. Jurnal Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pengentasan Kemiskinan oleh Abdul Haris Romdhoni, 

menganalisis secara empiris apakah zakat memiliki dampak pada 

upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil analisis 

menunjukkan zakat dapat mengurangi jumlah dan persentase 

keluarga miskin dan penyediaan modal produktif zakat dalam 

bentuk modal usaha memiliki dampak positif dalam mengurangi 

                                                           
2Sumadi, “Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam Pemerataan Ekonomi 

di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)”, Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01, Tahun MMXVII (Maret 2017). 
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tingkat kemiskinan. Pengaruh positif antara pemanfaatan produktif 

zakat program LAZ An−Naafi' Boyolali  terhadap pendapatan 

mustahiq dipengaruhi oleh pemanfaatan zakat produktif yang 

kontribusi sebesar 30,5%. Hal ini terlihat dari perkembangan 

pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahiq setelah mengikuti 

program pemberdayaan zakat produktif LAZ An−Naafi ' Boyolali 

yang juga dapat digunakan untuk modal ventura.3 

4. Jurnal The Law of Productive Zakat in Islam and Its Impact 

towards Economy oleh Anwan memiliki tujuan untuk mengetahui 

bagaimana pemberdayaan zakat produktif dalam perspektif Hukum 

Islam. Penelitian ini digunakan riset Perpustakaan. Hasil dari 

penelitian ini adalah pemberdayaan zakat produktif dibenarkan 

sesuai dengan hukum Islam, asalkan memperhatikan kebutuhan 

dasar untuk setiap mustahiq dalam bentuk konsumtif mendesak 

segera ditangani.4 

5. Penelitian Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Zakat 

oleh Achmad Syaiful Hidayat Anwar, bertujuan untuk menguji dan 

menyelesaikan model pemberdayaan ekonomi Mustahiq dengan 

memanfaatkan Zakat. Kegiatan penelitian terdiri dari simulasi dan  

menyelesaikan model. Data pengumpulan metode yang digunakan 

                                                           
3Abdul Haris Romdhoni, “Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01, Tahun MMXVII (Maret 

2017). 
4Anwar, “The Law of Productive Zakat in Islam and Its Impact towards Economy”, 

International Journal of Engineering Technologies and Management Research, Vol.4, No. 2, 

Tahun MMXVII (Februari, 2017). 
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adalah wawancara dan kelompok fokus diskusi dengan mustahiq. 

Berdasarkan analisis hasil dapat menyimpulkan bahwa mustahiq 

setuju dan mendukung keprihatinan dengan model pemberdayaan 

mustahiq. Mustahiq berharap dengan penerapan model 

pemberdayaan akan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq 

dan merubah status sosial dari mustahiq ke muzakki. Selain itu, 

mustahiq menyarankan program manajemen kemitraan antara BAZ 

LAZ, pemerintah dan pengusaha untuk pelatihan dan pendidikan 

dengan manajemen bisnis.5 

6. Ahmad Atabik telah melakukan penelitian “Peranan Zakat dalam 

Pengentasan Kemiskinan”, penelitian ini menjelaskan peran zakat 

dalam pengentasan kemiskinan. Zakat selain sebagai kewajiban 

umat Islam, melalui zakat, dalam Quran sebuah tanggung jawab 

bagi umat Islam untuk saling membantu antara lain. Oleh karena 

itu, di dalam kewajiban zakat adalah unsur moral, pendidikan, 

sosial dan ekonomi. Di bidang moralitas, amal mengikis 

keserakahan dan ketamakan orang kaya, menyucikan jiwa 

orang−orang yang melakukan sholat sifat miser, memurnikan dan 

mengembangkan objek properti. Pendidikan dalam kewajiban 

zakat bisa dipetik dari rasa ingin tahu untuk memberi, berinfak dan 

menyerah sebagian propertinya sebagai bukti belas kasihan sesama 

manusia. Dengan zakat yang sama, orang yang tidak bisa 

                                                           
5Achmad Syaiful Hidayat Anwar, “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui 

Zakat”, JEAM, Vol. 15, Tahun MMXVI (April 2016). 
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merasakan bahwa mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, 

bukan yang terbuang dan diremehkan. Dalam ekonomi, zakat bisa 

berperan dalam mencegah akumulasi kekayaan dalam beberapa 

tangan saja, dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan 

kekayaan ke kelompok kekayaan keluarga dan kemiskinan. Jadi, 

zakat juga berfungsi sebagai sumber dana potensial. Untuk 

pengentasan kemiskinan zakat juga bisa berfungsi sebagai modal 

kerja bagi masyarakat miskin dapat membuka kesempatan kerja, 

sehingga mereka bisa mendapatkan dan mampu memenuhi 

kebutuhan sehari−hari mereka.6 

7. Penelitian “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi 

Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat 

Nasional)” yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama memiliki 

tujuan mengetahui peran dari zakat produktif pada pemberdayaan 

masyarakat yang kurang mampu dengan mengidentifikasi mustahik 

dalam melakukan usaha. Bagi mustahik, zakat dapat dipergunakan  

untuk modal usaha, yangmana usaha tersebut pada umumnya yang 

memiliki skala kecil dan tidak mendapat akses lembaga keuangan 

bank. Metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini digunakan 

untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. 

Pendampingan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, 

                                                           
6Ahmad Atabik, “Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Zakat dan 

Wakaf, Vol. 2, No. 2, Tahun MMXV (Desember 2015). 
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pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi program, dari salah 

satu program badan amil zakat dalam pengelolaan zakat produktif. 

Proses tersebut diharap dapat membuat sirkulasi ekonomi, 

meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, pendapatan 

ekonomi meningkat, dan berkelanjutan (sustainable).7 

8. M Arif Budiman Kasim bersama Izzudddin Edi Siswanto 

melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas 

Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak 

Dompet Dhuafa), yang menganalisis pendayagunaan zakat 

produktif pada program pemberdayaan masyarakat di Wilayah 

Sukabumi dan selain itu untuk mengetahui perubahan apa yang 

terjadi setelah terlaksananya program pemberdayaan masyarakat. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode 

kombinasi Concurrent Triangulation yang difokuskan pada teknik 

pengumpulan data dan analisa data. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa efektifnya pendayagunaan zakat produktif pada program 

pemberdayaan masyarakat di wilayah Sukabumi dengan tingkat 

persentase efektivitas sebesar 76,74%.8 

                                                           
7Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: 

Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”, The Journal of Tauhidinomics Vol. 

1, No. 1, Tahun MMXV (2015). 
8M Arif Budiman Kasim dan Izzudddin Edi Siswanto, “Analisis Efektivitas 

Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi 

(Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompet Dhuafa)”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 

2, No. 1, Tahun MMXIV (2014). 
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9. Yanah meneliti Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 

melalui Sinergi antara Bank Syariah dan Baznas, menurutnya 

upaya pengentasan kemiskinan diperlukan adanya sinergi antara 

Bank syariah dengan BAZNAS melalui zakat. Tujuan penelitian 

agar mengetahui hubungan antara zakat dan kemiskinan, dan 

pendekatan yang digunakan agar terjadi sinergi antara bank syariah 

dan BAZNAS dalam upaya pengurangan kemiskinan. Metodologi 

yang digunakan adalah kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Alat 

analisis yang digunakan adalah Korelasi Pearson dan analisis 

SWOT. Hasil mengungkapkan bahwa ada hubungan negatif dan 

signifikan antara zakat dan kemiskinan, artinya kemiskinan telah 

menurun apabila dana zakat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

pengentasan kemiskinan. Sinergi antara bank syariah dan 

BAZNAS dilakukan melalui penggunaan teknologi modern dalam 

meningkatkan penggalangan dana. Peraturan tentang diijinkan 

LAZ sebagai pengelola dana amal harus direvisi untuk alokasi 

zakat amil dan biaya operasional bisa dikurangi. Zakat seharusnya 

didistribusikan ke program produktif. Kesimpulan studi adalah 

kontribusi zakat sebuah MPa mustahik yang meningkat.9 

10. Rina Murniati peneliti IMZ meneliti “Pengaruh Zakat Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: 

Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor”. Penelitian ini 

                                                           
9Yanah, “Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia melalui Sinergi antara Bank 

Syariah dan Baznas”, Jurnal Ekonomi Vol. 2, No. 3, Tahun MMXVII (2014). 
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bertujuan untuk menganalisis program distribusi zakat BAZNAS 

Kota Bogor dan dampaknya terhadap kehidupan mustahik 

berdasarkan perubahan pendapatan setelah zakat dan nilai Indeks 

Pembangunan Manusia pasca−zakat dan pengentasan kemiskinan.  

Dengan  memanfaatkan  statistik  t−statistik,  HDI  individu,  dan 

indikator kemiskinan, studi ini menyimpulkan bahwa zakat 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan pembangunan 

manusia mustahik di kota Bogor.10 

11. Irsad Andriyanto dalam jurnal yang berjudul Pemberdayaan Zakat 

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, zakat harus dikelola di 

produktif dan profesional sesuai UU Zakat No. 23/2011. 

Undang−undang baru ini mengharuskan Integrasi pengelolaan 

zakat di dalam negeri. Menurut undang−undang, lembaga zakat 

terbagi dua: (i) pemerintah Dewan zakat dan lembaga−lembaga 

zakat (Baznas) (ii) pribadi (LAZ). BAZNAS diberi mandat untuk 

memimpin integrasi proses dan mengkoordinasikan semua lembaga 

zakat yang terdiri dari BAZNAS di tingkat provinsi dan 

kota/Kabupaten dan LAZ. Penelitian ini membahas kebijakan 

desain dan langkah−langkah strategis yang dapat sepenuhnya 

                                                           
10Rina Murniati, “Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat 

Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor”, Jurnal Al-Muzara’ah, 

Vol. 2, No. 2, Tahun MMXIV (2014). 
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mendukung masa depan perkembangan zakat di Indonesia dengan 

menggunakan pendekatan sosio−ekonomi.11 

12. Penelitian Irsyad Andriyanto yang berjudul Strategi Pengelolaan 

Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, pendekatan yang digunakan 

ialah sosio−ekonomi. Wilayah yang dijadikan objek penelitian 

Rumah Zakat Indonesia di Jawa Tengah untuk batas wilayah 

penelitian dengan melihat dari pengelolaan dan pendistribusian 

zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Rumah Zakat 

Indonesia (RZI) menggunakan model pengelolaan dan 

pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional, 

dengan model tersebut RZI menjadi salah satu lembaga pengelola 

ZIS yang dipercaya masyarakat. Pendistribusian ZIS dapat 

memberdayakan masyarakat miskin dengan pengembangan 

program ICD yang terintegrasi. SOP RZI ditetapkan untuk 

mengontrol program−program pemberdayaan zakat secara 

transparan dan akuntabel.12 

13. Jurnal yang ditulis oleh M Nur Rianto Al Arif dengan judul 

Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian 

Umat menyajikan bahwa program pengentasan kemiskinan 

pemerintah tidak bisa memberikan perubahan yang signifikan 

                                                           
11Irsad Andriyanto, “Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, 

Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2, Tahun MMXIV, (Desember 2014). 
12Irsyad Andriyanto, “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan”, 

Jurnal Walisongo, Vol. 19, No. 1, Tahun MMXI (Mei 2011). 
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untuk mengurangi kemiskinan. Itu diperlukan dukungan dari 

sub−sistem yang lain, seperti zakat. Zakat, sebagai salah satu 

instrumen fiskal Islam telah memainkan peran penting dalam 

ekonomi Islam. Potensi Zakat akan menutupi beberapa aspek 

seperti kemiskinan program pengentasan melalui sistem 

kesejahteraan sosial. Zakat bisa memperoleh sistem kesejahteraan 

sosial, asuransi kecelakaan kerja, asuransi hari tua, dan asuransi 

kematian. Selain itu, masalah lain seperti perumahan untuk orang 

miskin, penanaman modal dan peduli pendidikan bisa melalui 

zakat jika zakat dikelola dan dikembangkan secara maksimal.13 

14. Penelitian ”Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan 

Kemiskinan di Indonesia” oleh Norvandewi, zakat memiliki tugas 

ekonomi dalam menghapuskan kemiskinan, bahkan berpengaruh 

signifikan pada ekonomi makro. Perkiraan potensi zakat di 

Indonesia oleh BAZNAS mencapai Rp 217 triliun yang fantastis 

dalam setahun, namun di tahun 2011 baru dikumpulkan Rp. 1,8 

Triliun. Potensi zakat yang harus digali semaksimal mungkin 

sehingga belum bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia karena 

kurangnya manajemen profesional. Sehingga sangat diperlukan 

peran negara dalam pengelolaan zakat. Apabila ada reorientasi 

pemahaman dan pengelolaan zakat yang bisa diberdayakan agar 

dapat  optimal, maka peran tersebut dapat tercapai. Perlunya 

                                                           
13M Nur Rianto Al Arif, ”Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan 

Perekonomian Umat”, Ulul Albab Volume 14, No.1 Tahun MMXIII (September 2013). 
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sinergi dinamis antara pemerintah dan masyarakat guna 

mengoptimalkan peran sedekah untuk menghapuskan kemiskinan 

di Indonesia.14 Asumsi penulis, bahwa apabila ada reorientasi 

konsep zakat yang dipahami oleh umat Islam dan juga perlu 

ditemukannya jawaban atas berbagai permasalahan dalam 

pengorganisasian zakat, yang mencakup pengumpulan dan 

pengelolaan zakat di Indonesia, maka potensi zakat dapat digali 

secara optimal. 

15. Analisis  Peran  Zakat  dalam  Mengurangi  Kemiskinan:  Studi  

Kasus Dompet Dhuafa Republika oleh Irfan Syauqi Beik, karya ini 

merupakan hasil penelitian dengan tujuan menganalisa secara  

empirik apakah zakat berdampak dalam upaya mengurangi tingkat 

kemiskinan, dengan mengambil  studi  kasus pada Laznas Dompet 

Dhuafa Republika. Alat analisa pada penelitian ini, yaitu: 

headcount ratio dan indeks Sen serta indeks Foster, Greer dan 

Thorbecke (FGT). Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu 

mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta 

mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.15 

 

 

                                                           
14Norvadewi, “Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia”, 

Jurnal STAIN Samarinda Jurusan Syariah, Tahun MMXII, (2012). 
15Irfan Syauqi Beik, “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus 

Dompet Dhuafa Republika”, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 2, Tahun MMVIX (2009). 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Penelitian Metode Kesimpulan 

 

 

1 

 

 

Feri Irawan, 

2018 

Peran Filantropi Zakat dalam Pengentasan 

Kemiskinan di Indonesia 

Kualitatif, 

pengumpulan data 

dengan teknik 

observasi non 

partisipasi dan 

dokumentasi 

Adanya kontribusi terhadap 

peningkatan kesejahteraan umat di 

Indonesia, yaitu Filantropi zakat 

terhadap keluarga miskin baik yang 

berupa karitas maupun 

pemberdayaan, serta penyediaan 

sumber−sumber produksi. 

2 Sumadi, 2017 

Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, 

Sadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di 

Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di 

Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo) 

Kualitatif dengan 

pendekatan 

fenomenologi 

Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh 

Sukoharjo Kabupaten 1.6 M tahun 

rata−rata 30% dalam bentuk zakat 

profesi didominasi oleh pegawai 

negeri sipil dan persentase individu 

masih perlu ditingkatkan dan 70% 

masih infaq shodaqoh 

 

 

3 
Abdul Haris 

Romdhoni, 2017 

Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan 

Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan  

Penelitian kuantitatif 

lapangan dengan 

pendekatan survey 

dengan instrumen 

Pengaruh positif antara pemanfaatan 

produktif zakat program LAZ 

An−Naafi' Boyolali  terhadap 

pendapatan mustahiq dipengaruhi 
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kuisioner oleh pemanfaatan zakat produktif 

dengan kontribusi besar pengaruh 

adalah 30,5% 

4 Anwan, 2017 
The Law of Productive Zakat in Islam and 

Its Impact towards Economy 
Riset perpustakaan 

Pemberdayaan zakat produktif 

dibenarkan sesuai dengan hukum 

Islam, asalkan memperhatikan 

kebutuhan dasar untuk setiap 

mustahiq dalam bentuk konsumtif 

mendesak segera ditangani 

5 

Achmad Syaiful 

Hidayat Anwar, 

2016 

Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq 

melalui Zakat  

Wawancara dan 

fokus kelompok  

diskusi dengan 

mustahiq 

Mustahiq setuju dan mendukung 

keprihatinan dengan model 

pemberdayaan mustahiq. Mustahiq 

berharap dengan penerapan model 

pemberdayaan akan mampu 

meningkatkan kesejahteraan 

mustahiq dan merubah status sosial 

dari mustahiq ke muzakki. Selain 

itu, mustahiq menyarankan program 

manajemen kemitraan antara BAZ 

LAZ, pemerintah dan pengusaha 

untuk pelatihan dan pendidikan 

dengan manajemen bisnis 

6 
Ahmad Atabik, 

2015 

Peranan Zakat dalam Pengentasan 

Kemiskinan 

Pendekatan parsial 

dan pendekatan 

Zakat juga berfungsi sebagai 

sumber dana potensial. Untuk 
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struktural pengentasan kemiskinan zakat juga 

bisa berfungsi sebagai modal kerja 

bagi masyarakat miskin dapat 

membuka kesempatan kerja, 

sehingga mereka bisa mendapatkan 

dan mampu memenuhi kebutuhan 

sehari−hari mereka 

7 
Yoghi Citra 

Pratama, 2015 

Peran Zakat dalam Penanggulangan 

Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat 

Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) 

Deskriptif kualitatif 

Zakat bagi mustahik dapat 

dipergunakan  untuk modal usaha, 

pada umumnya usaha berskala kecil 

dan tidak terakses lembaga 

keuangan bank. Pendampingan 

meliputi proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan 

pengendalian, serta evaluasi 

program, dari salah satu program 

badan amil zakat dalam pengelolaan 

zakat produktif. 

8 

M Arif Budiman 

Kasim dan 

Izzudddin Edi 

Siswanto, 2014 

Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat 

Produktif pada Program Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Sukabumi (Studi 

Kasus: Kampoeng Ternak Dompet Dhuafa)  

Kombinasi 

Concurrent 

Triangulation 

(gabungan metode 

kualitatif dan 

kuantitatif) 

Efektifnya pendayagunaan zakat 

produktif pada program 

pemberdayaan masyarakat di 

wilayah Sukabumi dengan tingkat 

persentase efektivitas sebesar 

76,74%. 
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9 Yanah, 2014 

Strategi Pengentasan Kemiskinan di 

Indonesia melalui Sinergi antara Bank 

Syariah dan Baznas oleh Yanah 

Kuantitatif dan 

kualitatif, alat 

analisis Korelasi 

Pearson dan analisis 

SWOT 

Ada hubungan negatif dan 

signifikan antara zakat dan 

kemiskinan 

10 
Rina Murniati, 

2014 

Pengaruh Zakat Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia dan Tingkat 

Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus 

Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor 

Kuantitatif` 

Zakat memiliki dampak positif 

dalam meningkatkan pembangunan 

manusia mustahik di kota Bogor 

11 

Irsad 

Andriyanto, 

2014 

Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Umat 
Deskriptif kualitatif 

Zakat harus dikelola di produktif 

dan profesional sesuai UU Zakat 

No. 23/2011. Undang−undang baru 

ini mengharuskan Integrasi 

pengelolaan zakat di dalam negeri. 

Menurut undang−undang, lembaga 

zakat terbagi dua: (i) pemerintah 

Dewan zakat dan lembaga−lembaga 

zakat (Baznas) (ii) pribadi (LAZ). 

BAZNAS diberi mandat untuk 

memimpin integrasi proses dan 

mengkoordinasikan semua lembaga 

zakat yang terdiri dari BAZNAS di 

tingkat provinsi dan kota/Kabupaten 

dan LAZ 
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12 

Irsyad 

Andriyanto, 

2014 

Strategi Pengelolaan Zakat dalam 

Pengentasan Kemiskinan 

Pendekatan 

sosio−ekonomi 

RZI menggunakan model 

pengelolaan dan pendistribusian ZIS 

yang amanah, transparan, dan 

profesional, dengan model tersebut 

RZI menjadi salah satu lembaga 

pengelola ZIS yang dipercaya 

masyarakat. Pendistribusian ZIS 

dapat memberdayakan masyarakat 

miskin dengan pengembangan 

program ICD yang terintegrasi. SOP 

RZI ditetapkan untuk mengontrol 

program−program pemberdayaan 

zakat secara transparan dan 

akuntabel. 

13 
M Nur Rianto 

Al Arif, 2013 

Optimalisasi Peran Zakat dalam 

Memberdayakan Perekonomian Umat 

Grounded theory 

method 

Potensi Zakat akan menutupi 

beberapa aspek seperti kemiskinan 

program pengentasan melalui sistem 

kesejahteraan sosial. Zakat bisa 

memperoleh sistem kesejahteraan 

sosial, asuransi kecelakaan kerja, 

asuransi hari tua, dan asuransi 

kematian. Selain itu, masalah lain 

seperti perumahan untuk orang 

miskin, penanaman modal dan 
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peduli pendidikan bisa melalui zakat 

jika zakat dikelola dan 

dikembangkan secara maksimal 

14 
Norvandewi, 

2012 

Optimalisasi Peran Zakat dalam 

Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia 

Pendekatan yang 

digunakan normatif, 

historis dan filosofis 

Potensi zakat yang harus digali 

semaksimal mungkin sehingga 

belum bisa mengentaskan 

kemiskinan di Indonesia karena 

kurangnya manajemen profesional. 

Sehingga sangat diperlukan peran 

negara dalam pengelolaan zakat. 

Apabila ada reorientasi pemahaman 

dan pengelolaan zakat yang bisa 

diberdayakan agar dapat  optimal, 

maka peran tersebut dapat tercapai. 

Perlunya sinergi dinamis antara 

pemerintah dan masyarakat guna 

mengoptimalkan fungsi sedekah 

untuk meniadakan kemiskinan di 

Indonesia. 

15 
Irfan Syauqi 

Beik, 2009 

Analisis  Peran  Zakat  dalam  Mengurangi  

Kemiskinan:  Studi  Kasus Dompet Dhuafa 

Republika 

Penelitian empirik 

Zakat mampu mengurangi jumlah 

dan persentase keluarga miskin, 

serta mengurangi kedalaman dan 

keparahan kemiskinan 
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Berdasarkan dari beberapa telaah pustaka yang telah diuraikan di atas, 

terdapat beberapa penelitian yang dilakukan pada lembaga−lembaga amil zakat 

pemerintah dan swasta. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang telah diuraikan lebih banyak 

terfokus pada upaya pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif untuk 

pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat pada 

umumnya, sedangkan pada penelitian ini penulis mencoba untuk menggali 

informasi dari pemberdayaan petani dan nelayan program ekspedisi zakat untuk 

Maluku Lazismu−Baznas dan capaiannya terhadap SDGs. Berdasarkan informasi 

yang telah ada, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.  

  



26 

 

 
 

B. Kerangka Teori 

1. Pemberdayaan Masyarakat  

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat dalam literatur dunia barat 

menjadi salah satu strategi yang banyak diterima, dan telah 

berkembang. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep dalam 

pembangunan dalam bidang ekonomi yang mencakup nilai−nilai 

sosial. Yangmana menggambarkan paradigma baru pembangunan, 

dan bersifat people−centered, participatory, empowering, and 

sustainable.16 

Apabila ditelaah, konsep dari pemberdayaan masyarakat 

bersumber atas pendapat yang memposisikan manusia menjadi 

subjek atas dunianya sendiri. Gerakan pemberdayaan yang memiliki 

pola dasar untuk menekankan atas pentingnya power dan berpihak 

pada kelompok yang tidak berdaya. Di tahun 1990 pemberdayaan 

menjadi pembangunan alternatif dari model pembangunan 

yangmana pertumbuhan dijadikan pusat. Pusat pola pembangunan 

dalam pemberdayaan berada pada rakyat dan bertujuan menjadikan 

masyarakat yang mandiri.17 

                                                           
16Aprillia Tharesia dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 91. 
17Zubaedi, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 72. 
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Secara konseptual, kata dasar dari pemeberdayaan 

(emperworment) yaitu power (kekuasaan atau keberdayaan).18 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang untuk 

membebaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan 

maksud memberdayakan ialah proses memampukan dan 

memandirikan masyarakat untuk: 

1)  memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka 

memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja 

bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari 

kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; 

2) menjangkau sumber−sumber produktif yang 

memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barang−barang dan 

jasa−jasa yang mereka perlukan; 

3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan−keputusan yang mempengaruhi mereka.19 

Pemberdayaan masyarakat memiliki istilah “empowerment” 

dan pengentasan kemiskinan  memiliki istilah “proverty alleviation” 

kedua istilah ini berasal dari Program Inpes No 5/1993 yang 

kemudian dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT), sejak saat 

                                                           
18Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika 

Aditama, 2005), hlm. 57. 
19 Ibid, hlm. 58. 
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itu kedua istilah tersebut menjadi topik dan kata kunci  atas usaha 

pembangunan.20 

Definisi pemberdayaan, yaitu usaha dalam memberdaya 

(empowerment) ataupun penguatan (strengthening) yang diberikan 

pada masyarakat. Sumodiningrat mengartikan keberdayaan 

masyarakat yaitu kemampuan individu yang berkesinambungan 

dengan situasi sosial dalam upaya menciptakan keberdayaan 

masyarakat yang berkaitan. 

Empowerment ialah usaha meningkatkan keahlian yang 

potensinya telah ada. Berawal dari yang kurang berdaya kemudian 

jadi lebih berdaya, dan jadi lebih memiliki tanggungjawab. 

Empowerment berkata dasar dari “power” dengan arti “control, 

authority, diminion”. Awalan “emp” memiliki arti “on put to” atau 

“to cover with” lebih jelasnya “more power” menjadi empowering 

berarti “is passing on authority and responsibility” ialah Attention: 

menjadi lebih berdaya dari sebelumnya, dalam hal wewenang 

maupun tanggung jawab yang meliputi potensi keahlian individu 

yang ada pada dirinya. Dapat diambil kesimpulan dari pengertian di 

atas bahwa pemberdayaan merupakan kegiatan dalam upaya dalam 

memberdayakan “daya” yang ada pada individu manusia yaitu dapat 

berbentuk kompetensi (competency), wewenang (authority) dan 

                                                           
20Totok Mardikanto dan Purwoko Soebianto, Pemberdayaan…, hlm. 25. 
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tanggung jawab (responsibility) dengan tujuan meningkatkan 

kinerja (performance) dalam kegiatan usaha bertani.21 

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut beberapa pakar dari sumber buku Edi Suharto, 

memberikan difinisi pemberdayaan berdasarkan tujuan, proses, dan 

cara−cara pemberdayaan. Sedangkan di dalam buku Masyarakat 

Memberdayakan Rakyat, menurut Jim lfe tujuan dari pemberdayaan 

ialah meningkatkan kekuasaan orang−orang yang lemah atau tidak 

beruntung.22 

Tujuan pemberdayaan yaitu untuk membentuk individu atau 

masyarakat agar menjadi pribadi yang mandiri, baik dari 

kemandiriannya dalam berfikir, melakukan tindakan maupun dalam 

pengendalian atas kegiatan yang mereka lakukan. Selain itu, 

pemberdayaan memiliki tujuan dalam upaya peningkatan harkat dan 

martabat dari lapisan masyarakat kurang mampu atau dapat 

dikategorikan masyarakat miskin dan keterbelakangan dalam ekonomi. 

Tujuan pemberdayaan memiliki arti perbaikan mutu hidup  atau 

kesejahteraan dari setiap orang dan atau masyarakat lainnya, antara 

lain::23 

                                                           
21Ibid, hlm. 26. 
22Edi, Membangun…, hlm. 57. 
23Totok Mardikanto dan Purwoko Soebianto, Pemberdayaan…, hlm. 28. 
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1) Memperbaiki perekonomian, dengan tercukupinya pangan 

2) Memperbaiki kesejahteraan sosial, dalam pendidikan dan 

kesehatan 

3) Merdeka atau bebas dari segala bentuk  

4) Tercapai jaminan keamanan 

Pembangunan pertanian pun sebanding dengan tujuan 

pemberdayaan di atas, pemberdayaan pertanian mengarah kepada 

menciptakan perbaikan teknis dalam bertani (better farming), 

perbaikan usaha dalam bertani (better business) dan perbaikan dalam 

kehidupan bertani dan bermasyarakat (better living), akan tetapi dalam 

mencapai ketiga wujud tersebut, dibutuhkan perbaikan−perbaikan 

yang berhubungan dengan hal tersebut.24 

1) Memperbaiki  kelembagaan pertanian (better organizing) 

kelembagaan ini akan memunculkan kebersamaan dan 

kemitraan dengan stakeholders.  

2) Memperbaiki kehidupan bermasyarakat (better 

community), dalam hal ini masyarakat akan mendapatkan 

pendapatan, stabilitas keamanan dan politik yang baik, 

dan sub−sistem pembangunan masyarakat (community 

development) sangat diperlukan untuk dapat terlaksananya 

pembanguan pertanian. Dalam hal tersebut, terdapat 

pengalaman pembangunan pertanian yang tidak dapat 

                                                           
24Aprilia, Pemberdayaan…, hlm. 159. 
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berjalan sesuai dengan harapan, hanya karena kurangnya 

dana sekalipun mendapat dukungan dari stabilitas politik 

dan keamanan atau sektor kehidupan lainnya.  

3) Memperbaiki usaha dan lingkungan hidup (better 

environment) untuk keberlangsungan usaha pertanian. 

Usaha pertanian perlu memperhatikan lingkungan di 

sekitar, contohnya dalam penggunaan pestisida dan pupuk 

non organik yang berlebihan dan tidak seimbang akan 

merusak lingkungan, bahkan ketika penggunaan itu 

berlebihan akan berdampak pada produktivitas dan 

pendapatan dari usaha. 

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

Kegiatan memberdayakan masyarakat harus mempunyai tujuan 

yang jelas dan harus tercapai, sehingga, dalam tiap melaksanakan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat penting adanya landasan dalam strategi kerja 

teretentu untuk mencapai keberhasilan tujuan yang ditetapkan. Strategi 

pada umumnya memiliki arti sebagai langkah−langkah dalam 

melaksanakan tindakan/upaya agar terwujudnya tujuan atau menerima 

manfaat yang diinginkan.25 

                                                           
25 Totok Mardikanto dan Purwoko Soebianto, Pemberdayaan…, hlm. 167. 
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Lima aspek penting dalam strategi pemberdayaan masyarakat 

menurut Suharto, melalui kegiatan pelatihan dan advokasi pada 

masyarakat yang miskin, yaitu:26 

a. Motivasi 

Nilai kebersamaan, interaksi sosial, dan kekuasaan harus 

dipahami dalam setiap keluarga dengan memahami atas hak 

menjadi warga negara dan sebagai anggota masyarakat. Dorongan 

dalam rumah tangga perlunya membentuk kelompok, yangmana 

menjadi mekanisme dalam kelembagaan yang perlu untuk 

mengatur dan menjalankan kegiatan untuk pengembangan 

masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian kelompok dimotivasi 

agar mengikuti kegiatan untuk meningkatkan pendapatan yang 

dilakukan melalui potensi sumber−sumber dan 

kemampuan−kemampuan yang ada. 

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan 

Pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan 

sanitasi dapat meningkatan kesadaran masyarakat. Sedangkan, 

cara−cara  partisipasif  dapat mengembangkan 

keterampilan−keterampilan vokasional. Dengan 

mengkombinasikan pengetahuan lokal dari  pengalaman bisa 

memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam 

                                                           
26 Ibid, hlm. 170. 
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menciptakan mata pencahariannya sendiri, maupun dapat 

meningkatkan keahlian yang dapat dijadikan dasar mereka dalam 

mencari pekerjaan di luar wilayah. 

c. Manajemen diri 

Masing−masing kelompok masyarakat dituntut untuk bisa 

memilih pemimpin dan mengorganisir kegiatan mereka, seperti 

melaksanakan pertemuan, membuat pencatatan dan pelaporan, 

menjalankan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen 

atas kepemilikan dari masyarakat. Pendampingan yang berasal dari 

luar apabila dilakukan di awal dapat membantu mereka dalam 

mengembangkan sebuah sistem. Kemudian kelompok dapat 

memiliki wewenang sepenuhnya untuk menjalankan dan 

mengorganisir sistem tersebut. 

d. Mobilisasi sumberdaya 

Pengembangan metode untuk menghimpun sumber−sumber 

individual dari tabungan reguler dan sumbangan sukarela 

diperlukan dalam memobilisasi sumberdaya agar terciptanya modal 

sosial. Ide tersebut dilandasi dari pendapat bahwa setiap individu 

memiliki potensi sumberdayanya sendiri yang apabila dihimpun, 

secara substansial kehidupan sosial maupun ekonomi dapat 

meningkat. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian 

dan penggunaan sumber, penting untuk dijalankan dengan teliti 
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agar anggota berkesempatan sama. Hal tersebut dapat mendukung 

dalam kepemilikan maupun pengelolaan yang berkelanjutan. 

e. Pembangunan dan pengembangan jejaring 

Pentingnya pengorganisasian kelompok−kelompok 

swadaya masyarakat apabila dibarengi dengan upaya meningkatkan 

kemampuan anggota untuk menciptakan dan mempertahankan 

jaringan yang terdiri dari berbagai sistem sosial yang ada 

disekitarnya. Dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai 

akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan 

keberdayaan masyarakat miskin, jaringan ini sangat penting. 

Aspek pemberdayaan di atas dapat diwujudkan dengan 5 (lima) P 

strategi pemberdayaan, yaitu:27 

a. Pemungkinan, ialah menciptakan potensi yang memungkinkan 

masyarakat miskin berkembang dengan optimal. Sekat−sekat 

kultural dan struktural yang menghambat harus dapat 

dibebaskan dengan pemberdayaan. 

b. Penguatan yaitu dengan penguatan pengetahuan dan 

kemampuan masyarakat miskin untuk memecahkan masalah 

dan memenuhi kebutuhan−kebutuhannya. Pemberdayaan harus 

dapat mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri 

masyarakat miskin untuk mendukung kemandirian mereka. 

                                                           
27 Ibid, hlm. 171. 
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c. Perlindungan yaitu dengan melindungi masyarakat terutama 

kelompok−kelompok lemah untuk menghindari terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah. 

Pemberdayaan harus fokuskan untuk penghapusan diskriminasi 

maupun dominasi yang merugikan rakyat kecil. 

d. Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan 

pada  masyarakat miskin agar dapat menjalankan peranan dan 

tugas−tugas kehidupannya. Pemberdayaan di sini harus dapat 

mendukung masyarakat miskin supaya tidak hanyut pada situasi 

dan kondisi yang melemah ataupun terpinggirkan. 

e. Pemeliharaan, artinya mempertahankan situasi yang kondusif 

supaya tetap seimbang antara distribusi kekuasaan dalam 

berbagai kelompok masyarakat. 

Tiap orang memperoleh kesempatan keselarasan dan 

keseimbangandengan adanya pemberdayaan. 

3. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat 

Indikator pemberdayaan dapat digunakan dalam melihat fokus dan 

tujuan pemberdayaan secara operasional yang terlihat dari seseorang 

berdaya atau tidak. Apabila ada program pemberdayaan, maka 

aspek−aspek sasaran yang dikonsentrasikan pada perubahan perlu untuk 

dioptimalkan. Keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat dapat 

diketahui dari berdayanya seseorang dalam kemampuan ekonomi, 
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kemampuan untuk mendapatkan akses kemanfaatan atas kesejahteraan, 

dan kemampuan dalam kultural maupun politis.28 

Indikator keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat meliputi:29 

a. Menurunnya angka penduduk miskin, 

b. Usaha yang berkembang dengan meningkatnya pendapatan 

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, 

c. Kepedulian masyarakat meningkat bersamaan dengan usaha 

untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di sekitar 

lingkungannya, 

d. Kemandirian kelompok meningkat dengan ditandai semakin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, 

menguatnya permodalan kelompok, semakin rapinya sistem 

administrasi kelompok, serta meluasnya interaksi antar 

kelompok dalam masyarakat, 

e. Kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan meningkat 

dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan keluarga 

miskin yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan dasar 

sosial. 

                                                           
28Edi, Membangun…, hlm. 63. 
29Adi Fahrudin, Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, 

(Bandung: Humaniora, 2011), hlm. 169. 
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Dapat diambil kesimpulan dari indikator tersebut bahwa 

masyarakat dapat dikatakan berdaya apabila masyarakat tersebut dapat 

memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat mensejahterakan masyarakat 

yang ada di sekitarnya. 

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam 

Pemberdayaan masyarakat secara madani menurut pandangan 

Islam merupakan hal penting yang akan memiliki pendekatan−pendekatan 

holistik dan strategis. Islam memiliki paradigma strategis dan holistik 

untuk memandang pemberdayaan. Pada Jurnal Pengembangan Masyarakat 

Islam oleh Istiqomah, menyatakan bahwa pemberdayaan apabila dilihat 

dari segi pengembangan dalam masyarakat Islam termasuk atas 

pembelajaran pada masyarakat untuk bekerja dengan mandiri dalam 

melakuan usaha perbaikan kualitas dalam hidupnya, baik dalam 

kesejahteraan maupun keselamatan (dunia dan akhirat).30 

Ahmad Syafi’i menyakatan pemberdayaan atau empowerment ialah 

sebagai penganut, dalam segi teknis istilah dari pemberdayaan tidak lain 

atas istilah pengembangan.31 Dari istilah tersebut, pemberdayaan “dhuafa” 

di dalam Al−Quran, pemberdayaan masyarakat (community  

empowerment) pada intinya adalah membantu pihak yang diberdayakan, 

                                                           
30Matthoriq, dkk, Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

(Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang), Jurnal 

Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, hlm. 427. 
31Agus Ahmad Syarfi’i, Menejemen Masyarakat Islam, (Bandung: Gerbang Masyarakat 

Baru), hlm.70. 
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mereka yang diberdayakan agar memperoleh manfaat dalam mengambil 

keputusan dan dapat mengambil pilihan terbaik untuk diri mereka, 

termasuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap sosial dan 

lingkungannya.32 

Kedua, memberdayakan kemampuan intelektual. Sudah menjadi 

rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh dalam 

hal kemajuan dan penguasaan IPTEK. Kondisi  tersebut berpengaruh besar 

pada orientasi lembaga pendidikan, bahkan dari tingkat TK hingga 

perguruan tinggi, di mana lembaga pendidikan hanya dijadikan area bisnis 

yang menguntungkan. Maka dari itu, pemberdayaan intelektual memiliki 

pengaruh besar untuk mengembalikan orientasi pendidikan dalam 

mengembangkan intelektual. 

Ketiga, Memberdayakan Ekonomi. Mayoritas umat Islam identik 

dengan kemiskinan dan masyarakat yang tertinggal, khususnya umat Islam 

di Indonesia. Dalam menanggulangi masalah tersebut tentu semua 

bergantung dari kemampuan dan kemauan dari masyarakat tersebut, 

perbaikan sistem ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, keberpihakan 

pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan ekonomi. Maka, diperlukan 

adanya strategi dan kebijakan agar ketertinggalan dan ketimpangan 

ekonomi dapat teratasi. 

                                                           
32Asep Usman Ismail, Pengelaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu’afa (Jakarta: 

Dakwah Press) Cet. Ke-1, hlm. 9. 
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Islam memandang kemiskinan terjadi karena pemahaman manusia 

terhadap pendistribusian pendapatan yang didapatkan, pemahaman 

terhadap harta yang dimiliki dan pemahaman manusia terhadap sikap dan 

perilaku manusia dalam memahami ayat−ayat Allah (Al−Quran). Dengan 

demikian, teori “kemiskinan absolut” tidak akan terjadi jika pemahaman 

sikap dan perilaku manusia terhadap Al−Quran dipahami dengan 

menyeluruh dan dengan benar. 

Islam menilai kemiskinan yang ada dilihat dari non ekonominya 

seperti kemalasan, kurangnya semangat yang dimiliki dan minimnya 

kemandirian. Dalam hal ini, konsepsi pemberdayaan tidak hanya dari sisi 

ekonomi (meningkatnya pendapatan) tetapi konsep pemberdayaan yang 

juga meliputi pokok−pokok pikiran yang terdepan, seperti apa yang telah 

dicontohkan Rasulullah SAW yaitu “menghapuskan penyebab 

kemiskinan” bukan dari “penghapusan kemiskinan” saja, contohnya 

apabila memberikan bantuan−bantuan yang bersifat konsumtif atau 

sementara. Rasulullah dalam hal ini tidak hanya memberikan nasihat dan 

himbauan, namun demikian beliau memberikan tuntutan pada masyarakat 

agar dapat mengatasi permasalahanya sendiri dengan sesuatu yang 

dimilikinya, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang ada padanya. 

Rasulullah pun mengusahakan pada masyarakat agar dapat mengambil 

manfaat dari sumber−sumber yang ada dan menanamkan etika dalam 

bekerja, bahwa pekerjaan harus memiliki nilai yang baik. 
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5. SDGs 

Gambar 1.  Simbol 17 Tujuan Global SDGs 

Pada 25 September 2015, PBB mencanangkan program Sustainable 

Development Goals (SDGs) yang merupakan program lanjutan dari 

Millennium Developments Goals (MDGs) dengan tujuan untuk pembangunan 

berkelanjutan. Kesepakatan pembangunan baru pada program SDGs 

mendorong perubahan−perubahan yang berpindah pada arah pembangunan 

yang berkelanjutan dengan dasar hak asasi manusia dan kesetaraan guna 

mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup atas dasar 

prinsip−prinsip universalitas, integritas dan inklusif sebagai peyakinan bahwa 

tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. 
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Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan SDGs, yaitu: 

a. Tujuan 1 − Tanpa kemiskinan: Pengentasan segala bentuk 

kemiskinan di semua tempat. 

Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi 

masalah di banyak negara, sehingga “penghilangan kemiskinan dan 

kelaparan” di tahun 2030 menjadi “tulang punggung” tujuan pada 

program pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan utama pada MDGs 

fokus pada kemiskinan dan di SDGs kembali menjadi tujuan utama. 

Kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, sehingga 

tujuan utama penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan 

untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs. 

Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka 

multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan 

memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. 

Pada Outcome Document Transforming Our World: The 2030 

Agenda For Sustainable Development memiliki tujuan dapat 

mengakhiri kemiskinan sebagai tujuan “utama” dari 17 tujuan yang 

telah disepakti pada SDGs. Tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs, yaitu 

“mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun” (End 

poverty in all its forms everywhere). Tujuan utama itu harus masuk 

dalam tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan yang 

mendasari tujuan−tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, 

pariwisata, pangan dan energi, dan lain−lain. 
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Masalah kemiskinan dalam RPJPN 2005−2025 dilihat dari 

kerangka multidimensi, sehingga kemiskinan tidak hanya terkait dengan 

ukuran pendapatan, namun juga beberapa hal diantaranya:  

1) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat menjadi 

miskin; 

2) ada atau tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada atau 

tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang maupun kelompok 

masyarakat secara bermartabat dalam menjalani kehidupannya. 

Adapun yang dirancang dalam capaian target dalam mengentaskan 

kemiskinan yaitu: 

1) Mengentaskan kemiskinan di tahun 2030 pada orang−orang 

yang masih berpendapatan <1,25 dolar Amerika per hari. 

2) Mengurangi separuh dari jumlah laki−laki, perempuan dan 

anak−anak pada semua umur, yang hidup miskin pada semua 

dimensi, berdasarkan definisi nasional. 

3) Mengimplementasikan sistem dan usaha perlindungan sosial 

secara nasional yang tepat untuk semua, termasuk dari 

golongan yang termiskin, dan tahun 2030 meraih cakupan 

substansial untuk kelompok miskin dan rentan. 

4) Pada tahun 2030, terjaminnya semua laki−laki dan perempuan 

masyarakat miskin dan rentan, untuk mempunyai hak yang 

sama pada sumber daya ekonomi, akses pelayanan dasar, 

kepemilikan dan kontrol pada tanah dan bentuk kepemilikan 
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lain, seperti warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan 

jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 

5) Pembangunan ketahanan masyarakat miskin dan rentan, dan 

menurunkan kerentanan mereka dari peristiwa ekstrim yang 

berhubungan dengan iklim dan guncangan ekonomi, sosial, 

lingkungan, serta bencana di tahun 2030. 

6) Terjaminnya mobilisasi yang signifikan pada sumber daya 

yang berasal dari berbagai sumber, meliputi meningkatnya 

kerjasama pembangunan, guna tersedianya fasilitas yang 

mendukung dan menjangkau negara berkembang, khususnya 

pada negara yang kurang berkembang sebagai pelaksanaan 

program dan kebijakan meniadakan kemiskinan pada semua 

dimensi. 

7) Guna mendukung investasi dalam usaha penghapusan 

kemiskinan, memperkuat kerangka kebijakan pada tingkat 

nasional, regional maupun internasional, dengan dasar strategi 

pembangunan berpihak kepada kelompok miskin dan peduli 

pada isu gender.33 

b. Tujuan 2 – Tidak ada kelaparan: Menghapuskan kelaparan, 

memenuhi ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi, serta 

menggalakkan pertanian berkelanjutan. 

                                                           
33http://sdgs.bappenas.go.id/tanpa-kemiskinan/ diakses pada hari Jum’at tanggal 09 

November 2018 jam 14.18 WIB. 

http://sdgs.bappenas.go.id/tanpa-kemiskinan/
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Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya 

konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis 

berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan 

tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. 

Tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh 

pangan yang dibutuhkan, dan hal ini mengarah pada kelaparan dan 

kekurangan gizi dalam skala besar di dunia. Sebagian penduduk dunia 

sekarang ini kekurangan pangan secara kronis dan tidak mampu 

mendapatkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi 

minimum mereka. Jutaan anak–anak berusia di bawah lima tahun 

(balita) menderita kekurangan gizi kronis atau akut pada saat musim 

kekurangan pangan, musim kelaparan dan kerusuhan sosial, angka ini 

terus meningkat. 

Banyak faktor penyebab tejadinya kelaparan seperti 

kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan 

Iingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi dan 

ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. 

Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga 

pangan, menurunnya pendapatan ril dan tingginya tingkat 

pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan. 

Tujuan SDGs nomor 2 yaitu untuk mengakhiri kelaparan, 

mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan 

pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan prioritas 
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pembangunan Indonesia yang termaktub ke dalam prioritas ketahanan 

pangan dan penciptaan lapangan kerja. 

c. Tujuan 3 − Kehidupan sehat dan sejahtera: Meningkatkan hidup 

sehat dan mendukung kesejahteraan pada semua umur. 

Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu 

tujuan yakni tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat 

dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. 

Terdapat 38 target SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. 

Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani diantaranya yaitu 

upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi 

(AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, Malaria serta 

peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB), terdapat hal-

hal baru yang menjadi perhatian, yaitu: 1) Kematian akibat penyakit 

tidak menular (PTM); 2) Penyalahgunaan narkotika dan alkohol; 3) 

Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; 4) Universal Health 

Coverage; 5) Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah; serta 

penanganan krisis dan kegawatdaruratan. 

Fokus dari seluruh target tersebut antara lain gizi masyarakat, 

sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga 

Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih.  

Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat tergantung 

kepada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah 

pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial 
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kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan 

serta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).  

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia adalah reformulasi konsep pembangunan 

yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian 

proses manajemen pembangunan yang meliputi input, process, output, 

outcome dan impact pembangunan serta memahamkan bersama akan 

substansi pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan bersama di 

era desentralisasi dan demokratisasi saat ini.  

Program yang diusung untuk mewujudkan SDGs dalam bidang 

kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar yakni 

paradigma sehat, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. 

Paradigma sehat merupakan sebuah pendekatan yang 

mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan 

kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari sebuah 

proses pembangunan. 

Pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diarahkan untuk 

peningkatan Akses dan mutu pelayanan. Dalam hal pelayanan 

kesehatan primer diarahkan untuk upaya pelayanan promotif dan 

preventif, melalui pendekatan continuum of care dan intervensi 

berbasis risiko kesehatan baik dalam tatanan tata kelola klinis, tata 

kelola manajemen dan tata kelola program. 
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Jaminan Kesehatan Nasional, negara bertekad untuk menjamin 

seluruh penduduk dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia 

dalam pelayanan kesehatannya. 

d. Tujuan 4 − Pendidikan berkualitas: Pastinya pendidikan yang 

berkualitas, layak dan inklusif serta mendukung kesempatan belajar 

seumur hidup untuk semua. 

Pendidikan dewasa ini merupakan hak mendasar di dalam nilai 

kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting 

untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia 

dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. 

Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus 

disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. 

Sebab, pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai 

sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. 

Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari 

kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini 

sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan 

inovatif. 

Pendidikan tidak hanya berperan menciptakan generasi muda 

sebagai agent of change yang membawa perubahan, namun generasi 

muda harus bisa menjadi agent of producer yang mampu menciptakan 

perubahan yang nyata. 
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Pendidikan harus bisa menjadi patron bukan hanya dalam hal 

pendidikan formal tapi yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu 

mengubah pola pikir anak bangsa dan pendidikan inovatif yang 

mendorong kreativitas dan daya inovatif anak bangsa. Generasi muda 

sebagai agen inovasi yang dapat memberikan kontribusi penting dan 

signifikan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan 

berkelanjutan yang aplikatif. 

Di dunia Internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada 

pada peringkat ke-64 dari 120 negara diseluruh dunia berdasarkan 

laporan tahunan UNESCO Education For All Global Monitoring 

Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan 

Pendidikan untuk Semua (Education for All Development Index, EDI) 

Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 

2015. Dalam laporan terbaru program pembangunan PBB tahun 2015, 

Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,684. Dengan angka itu 

Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN yaitu 

Malaysia (peringkat 62) dan Singapura (peringkat 11). 

Berdasarkan hal di atas, tujuan pendidikan pun akan menjadi 

tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan 

sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable 

Development Goals (SDGs) hingga 2030 berdasarkan arahan dari 

Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. 
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Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu 

pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, 

terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia 

Indonesia. 

e. Tujuan 5 − Kesetaraan gender: Tercapai kesetaraan gender dan 

berdayanya perempuan. 

f. Tujuan 6 − Air bersih dan sanitasi yang layak: Terjamin akses atas 

air dan sanitasi. 

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. 

Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah 

memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan 

sanitasi. 

Sekjen PBB menetapkan 27 Panel Tingkat Tinggi pada bulan 

Juli 2012. Panel Tingkat Tinggi merupakan kemitraan global yang 

bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah 

perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. 

Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih, dan 

energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling 

penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong 

oleh teknologi, inovasi, desain produk , pedoman kebijakan yang 

terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan 

dua belas Universal Goals dan Nasional Target. Target tersebut 
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menyerukan pada negara-negara untuk “Mencapai universal akses 

dalam sektor air minum dan sanitasi” yang diharapkan dapat tercapai 

pada tahun 2030. 

Bank Dunia pada 2014 mengingatkan 780 juta orang tidak 

memiliki akses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tidak 

memiliki akses terhadap sanitasi. Akibatnya ribuan nyawa melayang 

tiap hari dan kerugian materi hingga 7%dari PDB dunia. 

Sanitasi, begitu juga air bersih, secara khusus dibahas pada 

tujuan enam SDGs, walaupun tetap perlu menjadi catatan bahwa 

tujuan-tujuan yang ada ini sesungguhnya merupakan suatu kesatuan. 

g. Tujuan 7 − Energi bersih dan terjangkau: Akses energi yang 

terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern.34 

h. Tujuan 8 − Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: Adanya 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan 

kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan layak bagi 

seluruh tujuan industri, inovasi dan infrastruktur. 

Bekerja tidak menjamin untuk keluar dari kemiskinan. 

Kurangnya peluang kerja yang layak secara terus menerus, investasi 

yang tidak memadai dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi 

kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat 

demokratis: Semua kemajuan harus terbagi semua. 

                                                           
34http://sdgs.bappenas.go.id/ diakses pada hari Jum’at tanggal 09 November 2018 jam 

14.30 WIB. 

 

http://sdgs.bappenas.go.id/


51 

 

 
 

Pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan 

merupakan pusat penciptaan kesempatan kerja, yang akan 

menghasilkan peluang pekerjaan layak dan juga menguatnya 

pertumbuhan, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Hal tersebut 

merupakan lingkaran positif, baik dalam perekonomian maupun untuk 

masyarakat serta mendorong dalam pembangunan berkelanjutan. 

Pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia meningkat 

sekitar 40 juta per tahunnya, untuk mengimbanginya diperkirakan 

lebih dari 600 juta pekerjaan baru perlu diciptakan sampai tahun 2030. 

Kondisi sekitar 780 juta pekerja berpenghasilan  < 2$ per hari dan 

tidak mencukupi untuk menopang diri dan keluarga mereka untuk 

dapat keluar dari kemiskinan, juga harus ditingkatkan. 

Indonesia berkomitmen kuat untuk menciptakan pekerjaan 

layak dan menggerakkan peran penting untuk meyakinkan bahwa 

permasalahan ketenagakerjaan dan tenaga kerja termasuk di dalam 

Sustainable Development Goals (SDGs) pada tingkat internasional. 

Pentingnya pekerjaan yang layak untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan difokuskan pada Tujuan ke−8 dengan 

tujuan “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, 

kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua”. 

SDGs akan diintegrasikan oleh pemerintah Indonesia pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bersama Badan 
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Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadi lembaga 

koordinator guna menerapkan SDGs yang memiliki sifat lintas sektor. 

Rancangan dalam capaian target pengentasan kemiskinan yaitu: 

1) Pertumbuhan ekonomi per kapita bertahan sesuai seiring 

kondisi nasional dan paling tidak 7% pertumbuhan produk 

domestik bruto per tahun di negara yang masih kurang 

berkembang. 

2) Tercapainya tingkat produktivitas ekonomi yang lebih 

tinggi, dengan diversifikasi, peningkatan dan inovasi 

teknologi, termasuk dengan fokus pada sektor yang 

memberikan nilai tambah yang tinggi dan padat karya. 

3) Menguatkan kebijakan pembangunan yang memberikan 

dukungan kegiatan produktif, mewujudkan lapangan kerja 

yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan 

memberikan dorongan formalisasi dan pertumbuhan usaha 

mikro, kecil, dan menengah, termasuk dari akses atas jasa 

keuangan. 

4) Secara progresif hingga 2030 meningkatkan, efisiensi 

sumber daya global pada bidang konsumsi dan produksi, 

dan upaya untuk meniadakan kaitan pertumbuhan ekonomi 

dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10−Year 

Framework of Programs on Sustainable Consumption and 
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Production, dengan negara−negara maju yang menjadi 

pengarah. 

5) Pada tahun 2030, mewujudkan pekerjaan yang tetap dan 

produktif dan pekerjaan yang layak untuk perempuan 

maupun laki−laki, dan juga untuk pemuda dan penyandang 

difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang 

bernilai sama. 

6) Secara substansial, berkurangnya proporsi usia muda yang 

tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki pendidikan atau 

pelatihan di tahun 2020. 

7) Meniadakan kerja paksa dengan tindakan cepat, 

menghapuskan perbudakan dan penjualan manusia, 

mengamankan larangan dan penghapusan dalam bentuk 

terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan 

penggunaan tentara anak−anak, dan di tahun 2025 

mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuk. 

8) Terlindungi hak−hak tenaga kerja dan meyakinkan 

lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua 

pekerja, termasuk bagi pekerja migran, khususnya 

perempuan, dan mereka yang bekerja pada pekerjaan 

berbahaya. 

9) Tersusun dan terlaksananya kebijakan guna 

mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang 
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mewujudkan lapangan kerja dan mempromosikan budaya 

maupun produk lokal pada tahun 2030. 

10) Kapasitas lembaga keuangan domestik menguat untuk 

mendukung dan memperluas akses perbankan, asuransi dan 

jasa keuangan untuk semua. 

11) Bantuan sebagai pendukung perdagangan meningkat bagi 

negara yang masih kurang berkembang, termasuk dari the 

Enhanced Integrated Framework for Trade−Related 

Technical Assistance. 

12) Tahun 2020, berkembangnya dan beroperasinya strategi 

global bagi ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the 

Global Jobs Pact of the International Labour Organization. 

i. Tujuan 9 − Industri, inovasi dan infrastruktur: Terbangun 

infrastruktur yang kuat, meyakinkan industrialisasi berkelanjutan dan 

mendorong inovasi. 

j. Tujuan 10 − Berkurangnya kesenjangan: Berkurangnya 

kesenjangan baik di dalam maupun di antara negara−negara. 

Kesenjangan pendapatan sedang mengalami kenaikan, 10% 

orang-orang terkaya menguasai 40% dari total pendapatan global. Di 

lain pihak, 10% orang-orang termiskin hanya mendapat antara 2 

sampai 7% dari total pendapatan global. Di negara-negara 

berkembang, kesenjangan ini telah meningkat sebanyak 11% jika kita 

menghitung berdasarkan pertumbuhan populasi. 
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Perbedaan yang semakin lebar adalah seruan untuk bertindak 

yang membutuhkan adopsi kebijakan-kebijakan tepat untuk 

memberdayakan peraih pendapatan pada persentase terbawah dan 

mendorong inklusi ekonomi untuk semua orang tanpa memandang 

jenis kelamin, ras atau etnis. 

Kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang 

membutuhkan solusi global. Hal ini melibatkan perbaikan aturan, 

pengawasan pasar dan institusi finansial, serta mendorong bantuan 

pembangunan dan investasi asing secara langsung pada wilayah-

wilayah yang paling membutuhkan. Memfasilitasi perpindahan dan 

pergerakan penduduk yang aman juga menjadi kunci untuk 

menjembatani perbedaan yang semakin lebar. 

Mengurangi kesenjangan adalah satu dari 17 Tujuan Global 

yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dan 

pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan. 

k. Tujuan 11 − Kota dan komunitas berkelanjutan: Menjadikan 

perkotaan yang inklusif, aman, kuat, dan yang berkelanjutan. 

l. Tujuan 12 − Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab: 

Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan 

m. Tujuan 13 − Penanganan perubahan iklim: Melawan perubahan 

iklim dan dampaknya dengan mengambil langkah penting. 

n. Tujuan 14 − Ekosistem laut: Terlindunginya dan penggunaan 

samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan 
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o. Tujuan 15 − Ekosistem daratan: Pengelolaan hutan yang 

berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, 

menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan 

kepunahan keanekaragaman hayati. 

p. Tujuan 16 − Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang 

tangguh: Mendukung masyarakat adil, damai, dan inklusif 

q. Tujuan 17 − Kemitraan untuk mencapai tujuan: Kemitraan global 

dihidupkan kembali untuk pembangunan berkelanjutan. 

SDG hanya bisa terwujud dengan komitmen kuat pada 

kemitraan dan kerja sama global. Meskipun bantuan pembangunan 

resmi dari negara-negara maju meningkat hingga 66% antara tahun 

2000 sampai 2014, krisis kemanusiaan akibat konflik dan bencana 

alam terus menuntut bantuan dan sumber-sumber finansial. Banyak 

negara yang juga meminta bantuan pembangunan resmi untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perdagangan. 

Tidak pernah dunia terhubung lebih baik daripada saat ini. 

Memperbaiki akses pada teknologi dan pengetahuan adalah cara 

penting untuk berbagi ide dan mendorong inovasi. Perlu  diberlakukan 

kebijakan yang terkoordinasi untuk membantu negara-negara 

berkembang mengelola utang mereka, juga mendorong investasi di 

negara yang tertinggal karena itu semua sangat vital untuk meraih 

pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. 
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Tujuan ini membidik penguatan kerjasama Utara-Selatan dan 

Selatan-Selatan dengan mendukung rencana nasional untuk meraih 

target. Mendorong perdagangan internasional dan membantu negara-

negara berkembang meningkatkan ekspor mereka, adalah bagian dari 

upaya meraih sistem perdagangan yang berdasar aturan universal dan 

tepat yang terbuka, adil dan menguntungkan semua pihak. 

Memperkuat solidaritas global adalah satu dari 17 Tujuan 

Global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 

2030. Dan pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di 

seluruh tujuan.35 

                                                           
35 http://sdgs.bappenas.go.id/ diakses pada hari Jum’at tanggal 09 November 2018 jam 

14.30 WIB. 
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